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Toelating groep 8*
*Voor toelating met een MDO-O, zie dit document

  Saga Driehuis is een nieuwe school, die start in een vleugel van de Duin en Kruidbergmavo 
met een compact coachteam. Er is grote belangstelling voor het Agora-onderwijs dat Saga 
Driehuis biedt. Om de pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten van deze nieuwe 
school te bewaken, geldt voor het schooljaar 2022-2023 een maximum van 60 eerstejaars 
leerlingen. 

 Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen is een aanmeldprocedure noodzakelijk. We 

streven daarnaast naar een evenwichtige samenstelling van de leerlingpopulatie die vergelijk-

baar is met de samenstelling van de echte samenleving buiten de school. Dat betekent dat we 

een gelijke verdeling vmbo-t, havo- en vwo-leerlingen opnemen (op basis van voorlopig basis-

schooladvies). De reguliere toelatingsprocedure verloopt in de hierna volgende vier achtereen-

volgende fases. 

Fase 1 is de oriëntatiefase. 
Om kennis te maken met Agora-onderwijs en met Saga Driehuis kunnen leerlingen uit  

groep 8 kiezen uit de volgende activiteiten:

• roadshow bezoeken 
• meedoen met een challenge middag
• online kennismaking met Agora-leerlingen bijwonen

Meer informatie over deze kennismakingsactiviteiten is te vinden op de website. Deelname 

aan de online kennismakingsavond of de challenge middag is een voorwaarde om te kunnen 

aanmelden.  

Fase 2 is de aanmeldfase. 
Na de oriëntatiefase kunnen leerlingen in de periode van 4 t/m 7 februari 2022 (12.00 uur) 

worden aangemeld.  

Op de website van Saga staat het aanmeldingsformulier. Dit ingevulde formulier kan worden 

ingevuld en ge-upload via de beveiligde pagina van de website. Bij dit formulier voegt de 

leerling een motivatiebrief en diverse documenten. Zie voor een overzicht van benodigde 

documenten het aanmeldformulier.

Zowel de motivatiebrief, de overige gevraagde documenten als de deelname aan een challenge 

middag of de digitale kennismakingsavond met Agora-leerlingen op 3 februari 2022 zijn 

een belangrijk (en dus verplicht) criterium om te kunnen aanmelden. Als niet aan deze 

voorwaarden wordt voldaan, wordt het aanmeldingsformulier niet in behandeling genomen. 

Indien wij in deze fase meer aanmeldingen ontvangen dan onze maximale capaciteit, vindt u 

in dit document de voorrangsregels die wij in dat geval volgen.  

De leerlingen die voldoen aan de aanmeldingsvoorwaarden zullen tijdens de motivatiefase  

(de periode van 8 februari t/m 2 maart 2022) op gesprek gevraagd worden, samen met de 

ouders/verzorgers. Deelname aan dat gesprek is verplicht.

https://sagadriehuis.nl/wp-content/uploads/2021/09/Toelatingsprocedure-voor-groep-8-leerlingen-met-een-extra-ondersteuningsbehoefte.pdf
https://sagadriehuis.nl/aanmelden-challenge-middag-informatieavond-of-zoomen-met-agora/
https://sagadriehuis.nl/wp-content/uploads/2021/09/Voorrangsregels-bij-aanmelding-Saga-Driehuis-schooljaar-2022-2023.pdf
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Indien er meer aanmeldingen zijn ontvangen dan onze maximale capaciteit, worden de 

motivatiegesprekken alleen gehouden met die leerlingen die daarvoor in aanmerking komen 

volgens de voorrangsregels, zie dit document .

Fase 3 is de motivatiefase. 
In deze fase vinden motivatiegesprekken plaats met de leerlingen voor wie er plek is en met 

hun ouders/verzorgers. Naast de motivatie van de leerling komt tijdens het gesprek ook aan de 

orde welke eventuele specifieke ondersteuning en (omgevings-)voorwaarden de leerling nodig 

heeft om succesvol te kunnen zijn [zie hiervoor ons ondersteuningsprofiel]. Ook moet blijken 

dat zowel volgens leerling als ouders/verzorgers het Agora-onderwijs bij de leerling past. Na 

het motivatiegesprek, en eventueel nader onderzoek, volgt onze beslissing over de vraag of de 

leerling kan worden toegelaten. 

De uitkomst van het motivatiegesprek kan aldus zijn dat onze school helaas toch niet passend 

is. De leerling wordt dan niet toegelaten, en in dat geval wordt de volgende leerling op de lijst 

met het eerstvolgende nummer alsnog uitgenodigd voor een gesprek. 

Fase 4 is de toelatingsfase. 
De leerling wordt met ingang van het volgende schooljaar toegelaten tot de school en dus ook 

ingeschreven, uiterlijk op 13 juni 2022. Hierover wordt u per email geïnformeerd. 

https://sagadriehuis.nl/wp-content/uploads/2021/09/Voorrangsregels-bij-aanmelding-Saga-Driehuis-schooljaar-2022-2023.pdf



